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ka Katolika Eklezio 
ne spertas land lim ojn

^ C iu la n d a j  naciist- 
oj provas ĉ iu tem pe 
enferm i la religion 
en la land liino jn  de 
ilia p a tru jo  kaj serv- 
igi £in kiel ĉefa 
apogilo  de iliaj de- 
postu lo j. E stas ne- 
k o m p ren eb la  e ra ro  
de ĉiu naciism o.

Sed  K atolik ism o 
estas  su p ern ac ia  : ĝi

ja  estas  nenacia  sed un iversa la  re- 
ligio. La ka to lika  d o k trin o  celas 
ĉiun liom on al kia ajn  g en to  ĝi 
a p a r te n a s : « In struu  ĉiujn nacio jn , 
ĉiu jn  gen to jn . » J e n  la n rtln n n  d e  
K risto  al liaj d isĉip lo j ! La K atolika 
Eklezio konsekvence  g rup igas en 
sia sino ĉ iu jn  hom ojn , kiel in fanojn  
en sam a kaj un ika fam ilirondo , tu te  
ne a te n ta n te  pri la rasa  deveno. 
« Amu vin unu la a lian  », red iras  la 
Eklezio. Cu vi ja  ne e s tas  idoj de 
unu  sam a P a tro  kaj gefiloj de unu 
sam a P a trin o  ? Cu h e red a jo  ne est- 
as al vi kom una ? Cu vi ne posedas 
sp iritan  trezo ron  kom unan , el kiu 
vi ĉiuj povas ĉerpi an im ajn  fo rto jn  ?

O ni ĝoje ko n sta tas, ke tiu super- 
nacia k a rak te ro  de la K atolika Ekle- 
zio pli kaj pli fakte m on triĝas nun- 
tem pe. L astan  ja ro n , ju b ilea j lesto j 
h ono re  al sank ta  E m eriko  g rupig is 
ka to liko jn  el ĉiu j nacioj en Buda- 
pest. C ijare, en R ouen, Ia 500-jar- 
an d a trev en o n  de la te ru ra  m orto  
de J o h a n in o  de Ark festis ankaŭ  la 
un iversa la  Eklezio, r ip rezen ta ta  ofi- 
cia le  de angla , helga, hungara , 
franca kard ina lo j kaj d iverslanda j 
ep iskopo j. Kaj kial ne ? S endube  
E m eriko  e s tas  h ungara  p rinco , Jo- 
han ino  de Ark e s tas  franca hero ino . 
S ed  ili estas  ĉefe sank tu lo j de la 
K atolika E k lezio ; ili ap a rten a s  al 
la g randa  fam ilio k ris tana . Kaj la 
K ato lika E klezio ne sp e rta s  land- 
lim ojn .

Ni ne forgesu  tion , p rec ipe  kiam  
tiel b rue  furiozas ĉiu flanke la naci- 
ista j sen to j. Niaj koro j, niaj m ensoj 
ankaŭ  ne sp e rtu  land lim ojn  : ili 
re s tu  vere kaj tu te  ka to lika j.

Georges R amboux, p r e s b i te r o .

®/® /®AŜ/iŜ /(Ŝ /® /® /(Ŝ/® /® /® /® /<Ŝ/<Ŝ/<Ŝ/iŜ /® /® /(

Ni sereas
korespondantoju en Pollando, Italujo. 
Jugoslavujo kaj Rumanujo, Sendu pro- 
ponojn al la redakcio.

NIAJ
4 ALTRANGAJ PROTEKTANTOJ

L ia Episkopa Moŝto Aloisius S cheivviler 
el S ank t-G allen  (S v islando)

« Ĝoje mi salutas kaj subtenas la Katolikan Esperanto-Movadon.
j- Aloisius, ef>iskof>o tfe St.-Callen. »

ETBRNA LUKTADO

La nunlemiia Fasismo kŭniraŭ KaioliKismo
Jam de longe okazas luktado inter la civila 

Potenco kaj la Eklezio, por akiri la super- 
regadon. La mezepoka bistorio estas tute 
plena per rakontoj pri bataloj de la Stato 
kontraŭ la Papo. Tiam la luktado ekzistis 
precipe por materia superregado. Nuntempe 
la batalo estas pli spirita, sed same akra. 
Kaj la luktado nuu okazas ĉefe sur la dok 
trina tereno. lu aŭ alia doktrino kontraŭstar- 
as la katolikan doktrinon kaj ĉiuforte penas 
superi en la anirnoj Katolikisinon. Tuj oni 
komprenas, kiel pli danĝera estas la nuntempa 
luktado. Kaj do tute kompreneble ke la Papo 
estas nun tiel kuraĝa por defendi la super- 
regecon de la Eklezio sur la Stato en spirita 
fako.

De post kelkaj jaroj ekzistas en Italujo 
faSista reĝimo establita de S-ro Mussolini 
Al la faSista reĝimo en Italujo la Eklezio 
estas tute iudeferenta, kiel cetere al rojalista 
aŭ respublika reĝimo en iu aŭ alia lando. 
Puran politikon la Katolika Eklezio ne faras.

Sed EaSismo ne estas nur politika reĝimo, 
registara forino. Gi estas kaj volas esti dok- 
trinaro. Kaj tiam intervenas la ju£o de la 
Eklezio. EaSismo heredis ĉiujn pretendojn de 
la romaj imperiestroj kaj de la laikaj potenc- 
oj : ĝi volas superregadi ne nur la korpojn

sed ankaŭ la animojn de siaj subuloj. Laŭ la 
faSista doktrino la Ŝtato estas la sola mastro 
de la individuoj: ĝi edukas la infanojn, kiuj 
estas sia propraĵo de ilia nasktago; la ge- 
patroj estas nur iloj, kiuj havas neniajn rajt- 
ojn. Gi enregimentigas la gejunulojn, por ilin 
sklavigi korpe kaj spirite al la Stata Dio, 
kiu kondukos ilin al milita amasbuĉado, se 
iam tio plaĉas al ĝi. Gi terurigas la plen- 
kreskulojn, por ke ĉiu adoru kaj servu la re- 
ĝiinon. Sekve EaSismo kontraŭas Katolikism- 
on, kiu predikas la ĉefajn rajtojn de la ge- 
patroj al la edukado de iliaj infanoj, kiu 
depostulas la liberecon por ĉiu, kiu instigas 
al frata anio inter la bornoj, kiu diras, ke 
kiel la korpo estas submetita al la animo 
tiel ankaŭ la materia potenco devas esti 
submetita al la spirita potenco en ĉiuj mo- 
ralaj demandoj. La granda instruisto de la 
homo estas ne la civila potenco sed la Ekle- 
zio; ĝi ja akceptis de sia dia Eondinto eduk- 
mision.

Tial malgraŭ ia ajn konkordato kaj kon- 
trakto ne povas ekzisti profunda unuiĝo inter 
EaSismo kaj Katolikismo; ili ja estas doktrine 
kontraŭaj. Oni do ne devas iniri pri konflikt- 
oj, kiuj iam kaj iam eksplodas en ltalujo 
inter la faSista organizajo kaj la Papo. Ili

La katolika gazetaro kaj la nia

La Schbnere Ziikiinft, katolika seniajna 
revuo germanlingva en VVien, aperigis arti- 
koleton pri naskiĝo de K. V. en sia numero 
de la l marto lastu.

Deutsche Presse, germanlingva ĵurualo en 
Pralia, enbavis, en sia numero de la 22 majo, 
artikolon pri « Esperanto, lingvo de la Vati- 
kana radiostacio •>, laŭ la artikolo de D-ro 
Hissenkamp en K. V. Ni tion Suldas al D-ro 
Julius Hemera, el Praha.

La Katholische Sontat/sblatt, el Breslau, 
Germanujo, denove enhavis, en sia numero 
de la lo majo, sub lu rubriko « Am VVelt 
und Kirche », informojn el llungarujo, Angl 
ujo, Svislando kaj Aŭstrujo, elĉerpitajn el 
K. V. kaj trudukitujn de nia samideano Paul 
Kbnig.

estas neeviteble okazontaj, malgraŭ la ĝentil- 
eco kaj la pacienco de la eklezia autoritatulo. 
La Papo povas suferi bojkotajn agojn kun- 
traŭ unu aŭ alia institucio, sed li tute ne 
rajtas silcnti kiam temas pri la katolika dok-
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La tutmonda gazetaro priparolis divers- 

maniere la lastan konflikton okazintau iuter 
la faSista regimo kaj la katolika Eklezio en 
Italujo. Jen la tri fazoj de la faSista agitado.

I* Estis organizita senbrida atako en la 
gazetaro kontraŭ la Katolika Agado. La faS- 
istaj ĵurnaloj akre akuzis la katolikaju orgu 
nizajojn, esti transirintaj la rajtigitajn limojn 
al ili permesitajn por iliu agado, kaj ke nun 
ili estas en lu politika kumpo. Oni aplombe 
skribis ke la Katolika Agado estas nur poli- 
tika partio por ruinigi FaSitmon. Kaj oni 
senrespekte ntakis la Sanktan-Seĝon.

2>' EnSistaj studentoj tiamaniere ekscitegit- 
aj sin dediĉis al la ekscesoj, kiujn raportis 
la tutnionda gazetaro. Insulto, bato al katu- 
likaj studentoj, disrabado de katclikaj centr- 
ejoj kaj de la sidejo de la revuo Civilti) 
Catolica. Protestprocesioj sur la stratoj kun 
ofendaj paroloj al la adreso de la Papo.

3' La civila autoritato tinfine intervenis. 
Ĝu por protekti la minacitajn katolikaju 
asociojn ? Ne, sed por ilin forigi kaj mal 
perinesi. La alero tiele liniĝis per registuru 
persekutado.

Lia Papa MoSto Pio XI-a oliciule protestis 
ĉe la registaro pere de siu nuncio, sed S-ro 
Mussolini ne bonvolis akcepti Msron Borgon 
gini-Duca. La Papo solene protestis multfoje, 
okaze de akcepto de vizitantoj. Kaj la tuta 
katolikaro estis emociita pro la insultoj far- 
itaj al sia amata estro. El ĉiuj landoj alvenis 
al la Vatikano kortuSaj telegramoj, por re- 
diri al la Papo la amon kaj respekton de 
liaj liloj.

Sekve de tiuj ofendaj okazintaĵoj, Pio XI-a 
malpermesis ĉiujn publikajn kultmanifestad- 
ojn en Italujo. Ne estis procesioj de la popolo 
Satataj lionore al la Plejsankta Sakramento. 
La Papo ankaŭ decidis ne plu sendi legat- 
on al la jubileaj festoj lionore nl sankta An- 
tonio en Padova.

Kaj nun okazas diplomataj intertraktadoj, 
kium ni verkas tiun urtikolon. Kian rezultaton 
ili donos ? Malfacile estas konjekti. Tamen 
Aajnas, ke ne okazos detinitiva rompo inter 
la Sankta-Seĝo kaj la Itala registaro. Re- 
venos trankvileco, almenaŭ por kelka tempo, 
ĝis kinm denove eksplodos nova konilikto, 
ĉar ne povas esti tirma paco inter EaSistno 
kaj Katolikismo doktrine malamikaj.

,V1a \  R ovb.
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Informoj el Aŭstrujo
■ La 22 marto kunvenis la gvidantoj de la 
aŭstra skoltkorpuso Sankta-Georgo el la ĉef- 
eparhio Wien kaj el la Burgenlando por 
interkonsiliĝi pri novaj evoluigoj de la kato- 
lika skoltismo. El la agadraporto de la 
skoltestrj Pospischil oni povis konstati belajn 
sp|<cesojn. La nombro de la membroj pli- 
grandiĝis je 45 %>, tiel ke nun la landa kor- 
puso nombras 3.5oo meinbrojn en 101 grupoj.

■  Lasttempe fondiĝis en la aŭstraj eparhioj 
grandnombre katolikaj societoj por viroj, tiel 
en Supra Aŭstrio, Stirio kaj Salzburglando. 
Al la katolikaj societoj por viroj en la ĉef- 
eparhio Wien, kiuj post la mondmilito nove 
evoluiĝis.apartenas nuntempe 17.000 membroj. 
La kunigo de ĉiuj societoj por viroj en 
regnan asocion kaj la starigo de laborunui&o 
kun la katolikaj submajstrosocietoj, kun la 
katolika junularo kaj kun la laboristaj 
societoj katolikaj estas en preparo.

■  Laekleziaj aŭtoritatoj de Karintio klopodas 
por atingi la daŭrigon de la proceso pri la 
sanktecproklamo por beatulino Hemma de 
Gurk. La beatulino fondis, en 1043, benedikt- 
anan monahinejon en Gurk. Sia fondajo 
fariĝis la lulilo de la eparhio de Gurk. La 
kulto al la beatulino jam tre frue komenciĝis, 
la tombo estis vizitata eĉ de pilgrimantoj el 
Krajno kaj Kroatio.

■  Fine de marto la Korrespondenzblatt fiir 
den Katholischen Klerus komencis la 5o 
jaron de sia ekzisto. Fondita de la Aŭgusten- 
ano B. A. Egger el Klosterneuburg, ĝi rapide 
evoluiĝis al kvazaŭ profesia organo por la 
katolika pastraro de nia lando. Princĉefepis- 
kopo D-ro Ignatius Rieder, de Salzburg, 
nomas en sia gratulletero la ĝis nun aperint- 
ajn volumojn de la organo « kvazaŭ biblio- 
tekon de teologiaj scioj ». La Korrespondenz- 
blatt senlace batalis kontraŭ la postsekvoj 
de la Josefismo kaj de la liberalismo. Tre 
baldaŭ la organo ekkonis la gravecon de la 
probleino « pastraro kaj socia demando » kaj 
tre sincere ĝin pritraktis. La problemo de 
la animzorgado por la proletaro nuntempe 
estas ĉefe diskutata en la Korrespondenzblatt.

,i« t a  in r t a u n  d e  la  fond ad .'- d e  ■» 
u ig u u u  u p e r is  bu ,u  k u j  u u e i c s . i  icsiru.«*iero.

■ Laŭ raporto de parohestro Ludwig Weg- 
mann en la Keichspost troviĝas la kapo de 
sankta Elizabeto en Wien-III en la monahejo 
de la Elizabetaninoj. La relikvo estis post 
enkonduko de la Reformacio transportata de 
la landgrafo Filipo de Heslando el la kate- 
dralo de Marburg en la kastelon de Marburg. 
Post la batalo de Mflhlberg oni redonis ĝin 
laŭ ordono de Karlo V-a al la Germana 
Kavalira Ordeno, la gardanto de la tombo 
de sankta Elizabeto, kaj ĝi estis reentomb- 
igita en la katedralo en loko, kiun oni tenis 
sekreta. En t588transdonigis ĉefduko Maksimi- 
liano, estro de la Germana Kavalira Ordeno, 
la sanktan kapon al sia fratino, la reĝino 
Elizabeto de Francujo, por la de Si fondita 
reĝomonahinejo en Wien, el kiu ĝi, laŭ 
ordono de imperiestro Josefo ll-a estis 
transportata en 1782 en lŭ monahinejon de 
la Elizabetaninoj. La deveno de la relikvo 
estas pruvata per dokumentoj.

■  La 28 aprilo festis la regna estro de la 
kristansocia partio de Aŭstrujo S-ro Karl 
Vaugoin sian dekjaran jubileon kiel armea 
ministro. La meritplena gvidanto estis je ĉi 
tiu okazo multe honorata en tuta Aŭstrujo. 
Lia ĉefa rnerito estas kaj restas, ke li en 
dekjara pena laborado kreis el socialista 
soldataro (Volksvvehr) ja certe malgrandan, 
sed taŭgan kaj disciplinitan armeon, en kiu 
regas kristanaj kaj germanaj principoj kaj 
kiu daŭrigos la glorajn tradiciojn de la mal- 
nova aŭstra armeo. Memkompreneble li ankaŭ 
ĉiam estis energia kunlaboranto de Msro 
Seipel en la kristansocia partio.

■  La 10 majo pasis kvindek jaroj depost 
kiam povis esti malfermata la edukejo por 
la Stiriaj geblinduloj, la Odilienblindulejo en 
Graz. Ĝi ĉefe dankas ĝian ekziston al la sen- 
laca kaj persista varbaro de Pastro Rupert 
Zeyringer kaj de la blinda orgenisto kaj 
pianagordisto Gustav Garzaner. La 3i marto 
1880 fondiĝis la Odiliensocieto, kies prezi- 
danto la pliposta princepiskopo de Lavant, 
tiam religiprofesoro D-ro Josef Kahn fariĝis. 
Jam la 10 niajo 1881, la tago en kiu okazis 
la edziĝa ceremonio de la malfeliĉa kron- 
princo Rudolfo de Aŭstrujo, povis esti mal- 
fermata la instituto kun 5 knaboj kiel edukatoj. 
Direktoro fariĝis Pastro Rupert Zeyringer. 
Sed jant je la lino de la fondjaro la nombro

de la edukatoj estis 14, kaj ĝi konstante 
kreskis. Per herfedaĵo post la advokato D-10 
Georg May, kiu havigis al la Odiliensocieto 
la sumo de 3oo.ooo guldenoj, estis eble la 
instituton tiel grandigi, ke estis eble akcepti 
en ĝi ĉiujn geblindulojn de tuta Stirio. Same 
oni povis alligi fakon por infanoj ne jam 
7-jaraj kaj pliperfektigan fakon, por edukatoj 
de 16-20 jarojn. Per lielpo de la oficialaj 
aŭtoritatoj kaj de malavaraj donacoj la insti-

O dii.ienbi.inuui.ejo en G raz

tuto ĉiam pli evoluiĝis. Estiĝis ankaŭ okupejo 
por la blinduloj por helpi al ili, ke ili povu 
per propra laboro gajni sian vivtenadon. 
Post rezigno de Direktoro Zeyringer, en 1899, 
fariĝis Pastro Anton Kratzer lia posteulo. 
Sub lia gvidado la blindulejo daŭre kaj 
bonege evoluiĝis. Dum la milito transprenis 
la instituto ankaŭ la blindajn infanojn el la 
lando Karintio kaj la militoblindulojn. Pro 
tio en la jaro 1917 la nombro de la edukatoj 
kaj llegatoj estis la plej alta, nome 176, inter 
ili estis 65 militoblinduloj. Post reiro de la 
karintiaj infanoj kaj de la slovenaj al Kla- 
genfurt, aŭ Ljubljana la nombro malkreskis 
ĝis nur 107.

Nuntempe estas entute 91 edukatoj kaj 
llegatoj en la institutoj de la Odiliensocietoj. 
La edukado estas aranĝata laŭ la plej 
modernaj metodoj de la nuntempo. Oni ne 
nur la plej necesajn sciojn, kiel legado kaj 
skribado instruas, sed oni ĉiamaniere klopodas 
kleried v "‘"nduloin. Krom la ĝeneralaj sc:<' 
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laborojn por la knabinoj, korbplektado kaj 
brosofarado. Fremdaj lingvoj estas instruataj, 
inter ili ankaŭ Esperanto. La nuna Direktoro 
de la blindulejo S-ro Prof. D-ro Ernst 
Kortschak, O. Cist., estas varma amiko de 
nia lingvo. Interese estas la spertoj, kiujn li 
faris dum lia studvojaĝo tra nordamerikaj 
blindulejoj, okazinta en 1930. En diversaj 
amerikaj por-blindulaj institutoj li estis 
demandata, ĉu ankaŭ en la Graza blindulejo 
estas instruata la lingvo Esperanto Direktoro 
D-ro Kortschak gvidas la instituton tra la 
krizaj tempoj depost 1925 kaj sukcesis ne 
nur teni ĝin je la alta nivelo, sed pli evoluigi 
ĝin. Sub li gvidado malfermiĝis fako por 
malforte vidantaj infanoj, estis aranĝata la 
gimnastikado laŭ tute modernaj principoj 
kaj enkondukata devige por knaboj la instruo 
en naĝado. Memkompreneble estas, ke la 
bazo de ĉiu instruo estas la peligio, despli 
ĉar ja la Direktoro kaj la plej multaj instru- 
antoj estas religiuloj kaj ĉar nur la religio 
donas al la malfeliĉuloj sufiĉan apogon, por 
porti ĉi tiun malfacilan sorton. Okaze de la 
jubileo okazis diversaj festaranĝoj en la 
instituto mem kaj en Stephaniensaal. La 
solenan Diservon en la instituto celebris 
Generalvikario Siener, en la festkunveno 
ankaŭ partoprenis Princepiskopo D-ro Paw- 
likowski kaj landestro D-ro Rintelen, kiu 
transdonis al Direktoro D-ro Kortschak kaj 
kelkaj kunlaborantoj la honorinsignojn por 
meritoj por la Respubliko Aŭstrujo, per kiuj 
la liga prezidanto ilin estis dekoraciitaj. 
Okazis ankaŭ ekspozicio de blindulaj laboroj 
en kies kadro ankaŭ estis montrata malgranda 
parto de la Esperantoliteraturo. En du fest- 
koncertoj la blinduloj montris siajn kapablojn 
sur la muzika kampo. Certe ĉiuj samideanoj 
al la stiria blindulejo tutkore deziras la 
benon de Dio kaj daŭran kaj bonan evoluadon.

■  En la atendsalono de la Il-a klaso celebris, 
dimanĉon la 24 majo, Generalvikario Johann 
Siener, la unuan stacidoman meson en la 
ĉefstacidomo en Graz. De nun ĉiudimanĉe 
okazos ĉi tiu Diservo, por ke ankaŭ la Grazaj 
turistoj havu la eblecon plenumi sian devon 
antaŭ la forvojaĝo. La meso ĉiam estos 
celebrata de membro de la Graza Kanonikaro. 
Estas tre ĝojige, ke nun ankaŭ Graz sekvas 
laekzemplon de Wien,Salzburg kaj Innsbruck.

Kari. D ŭrsciimiu.

LETERO EL GERMANUJO

Por la katolika lernejo
I.a kardinalo-ĉefepiskopo de Koln kaj la 

episkopo de Aaclien eldonis ckaze de la tiel 
nomata « lerneja dimanĉo » komunan cirku- 
leron al siaj eparhianoj. La episkopoj atent- 
igas pri la gravaj danĝeroj minacantaj la 
katolikan lernejon. Gis nun oni ne sukcesis 
akceptigi de la parlamento lernejan leĝon 
por tuta Germanujo. Unuflanke la komunistoj 
postulas senreligiajn lernejojn. Parto eĉ 
sendas siajn infanojn en kristanajn lernejojn, 
por tiel fondi kontraŭreligiajn « ĉelojn » kaj 
varbi inter la katolika, kristane edukita 
infanaro. Aliflanke oni postulas naciistan 
« unuecan lernejon », kiu ja havu religi- 
instruon, sed nur tute apude. En ĉi tiu 
batalado la katolikoj devas esti fortaj kaj 
unuigitaj. La episkopoj pro tio rekomendas 
la Katolikan Lernejan Organizaĵon (Katho- 
lische Schul-Organisation) kaj ties gazeton 
Elternhaus, Schu/e und Kirche (Familio, 
Lernejo, Eklezio).

Kontraŭ malmoralaj bankutimoj

Aliaj episkopaj leteroj avertas okaze de 
plivarmiĝanta somera vetero kontraŭ la mal- 
moralaj bankutimoj, kiuj bedaŭrinde disvast- 
iĝis eh la lastaj jaroj. Pri tiu temo ankaŭ 
okazis konferencoj de diversaj asocioj. Oni 
postulas disigon de la seksoj en banejoj.

Kontrakto de la Prusa Ŝtato 
kuii la Protestantaj Eklezioj

La 11 majo estas solene subskribita la 
Ŝtata Kontrakto inter la Prusa Ŝtato kaj la 
ok protestantaj eklezioj de Prusujo. Gi estas 
farita laŭ la modelo de la Konkordato de la 
Prusa Ŝtato kun la Katolika Eklezio, kiu jam 
estas subskribita antaŭ kelkaj jaroj. Ni re- 
memorigu, ke tiam la konkordato trovis en 
la parlamento la aprobon de la socialistoj, 
sed ne de la plej granda kristana partio, kiu 
tiam estis la germannacia (konservativa, plej- 
grandparte protestanta) partio. La German- 
nacia Partio (Deutschnationale Volkspartei) 
tiam rifuzis konsenti la konkordaton, antaŭ 
ol la Stata kontrakto kun la protestantaj 
eklezioj estus ankaŭ fiiiita. Nun fine ĝi estas 

a JC V s 1- 1 nn»lrv : —f  ilabor-
ebla, ne estis la kulpo *e la registaro au de 
la parlamento, sed de la multeco (8!) de la 
protestantaj « Stataj » eklezioj en Prusujo. 
Mi profitas la okazon, por atentigi ekster- 
landanojn pri tio, ke tiaj gravaj decidoj pri 
religiaj aferoj en Germanujo ĝenerale ne 
estas sub la kompetenteeo de la germana 
« Reich » (tuta lando), sed de la diversaj 
federaciaj Statoj (Prusujo, Bavarujo, Saks-
ujo, ktp.).

Katolika Junularo
La Katolika Junvira Asocio havos sian 

kongreson la 18-22 junio en Trier sub la 
gvida ideo : « Katolika junularo en la regno 
de Dio, en la regno de la junularo, en la 
germana regno ».

La Katolika Junmetiista Unuiĝo havos fine 
de junio okcidentgermanan kongreson en 
Essen.

La katolika liceana asocio" « Neu-Deutsch- 
land » (Nova Germanujo) okazigos la 3o julio 
— 8 aŭgUsto ĉe Oranienstein/Lahn grandan 
tendaron, en kiu oni atendas la partoprenon 
de pli ol 2.000 junuloj.

La katolika junulata ligo Jungborg (Juna 
Fonto) havos sian jarkunvenon en Konigsberg 
(Orienta Prusujo). La temo estos « la paco », 
kaj gvidantoj de la katolika paca movado, 
kiel Pastro Ernst Thrasolt, D-ro Nikolaus 
Ehlen, Josepha Hŭttenmeister, gvidos la 
komitatojn.

La Katolika Instruista Asocio

La Katolika Instruista Asocio kaj la Kato- 
lika Juninstruista Ligo havis siajn jarkunven- 
ojn je Pentekosto en Osnabrŭck. Episkopo 
Berning paroladis pri la katolika lernejo, kaj 
Pastro D-ro Anton Heinen faris la ĉefraporton 
pri « Situacio kaj taskoj de la popollerneja 

|jnstruisto en la nuna teinpo ».

La W indthorst-LIgoj

Granda parto de la katolika politika junul- 
aro laboras en la tiel nomataj Windthorst- 
Ligoj, kiuj prezentas la junularon de la 
Centro-Partio. E1 la junularaj asocioj kelkaj 
oliciale varbas por tiu partio, aliaj, kiel 
ekzemple la Katolika Junvira Asocio, pro- 
klamas, ke ili neniel estas kunligataj kun ia 
partio, sed nur en specialaj kazoj donas 
politikajn direktivojn. Jus nun, 27-3l majo, 
la Windthorst-Ligoj okazigis en Essen sian
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kongreson kun ĉeesto de pli ol mil delegitoj. 
Ankaŭ la Landa Komitato de la Katolika 
Junularo ĉe la Centro-Partio estis invitinta 
la membrojn de la katolikaj junularaj asocioj. 
La unua tago estis dediĉita al la ekstera 
politiko, D-ro Hagemann, redaktoro de la 
Germania (Berlin) faris la ĉefparoladon, 
atentigante speciale pri la taskoj de la 
germana-franca interkomprenigo. La dua tago 
estis destinita por pritraktado de la bolSev- 
ismo. Pastro Schmitt (Breslau), eldonanto 
de la gazeto West-OestUcher iVeg (Okci- 
denta-Orienta Vojo) donis la fundamentan 
raporton. La tria tago apartenis al la ekono- 
mia krizo kaj mizero, kaj Pastro Gundlach, S. J., 
estis la ĉefparolanto.

Katolika-Sociala Filrno
En la pilgrimoj al la « Rerum Novarum »- 

Solenoj en Romo ankaŭ partoprenis ripre- 
zentanto de la Leo-Film-Societo (Mŭnchen), 
kiu sciigis, ke okaze de la jubileo tiu kato- 
lika film-societo preparis grandan katolikan- 
socialan kulturfilmou pri la kristana laborista 
rnovado.

Paca Preĝejo de la Virinoj

Per la donacoj de la katolikaj virinoj orga- 
nizitaj en la diversaj asocioj de tuta Germ- 
anujo estas konstruita preĝejo en Frankfurt 
a. M. je la memoro de la mortintoj dum la 
Granda Milito. « Frauenfriedenskirche » (Paca 
Preĝejo de la Virinoj) ĝi nomiĝas kaj al la 
« Regina Pacis » ĝi estas dediĉita. La 3 majo 
okazis la solena inaŭgura beno per la epis- 
kopo de Limburg ; ĉeestis delegitinoj kaj 
delegitoj el la tuta lando. La solenoj estas 
disaŭdigitaj per preskaŭ ĉiuj germanaj radio- 
stacioj.

La Unuiĝo Sankta-Bonifaeio

Ĵus aperis la jarraporto de la « Bonifatius- 
verein » (Unuiĝo Sankta-Bonifacio), kiu celas 
la subtenon de Katolikismo en la protestantaj 
regionoj de Germanujo (la tiel nomata 
« Diaspora »). Gi havis entute enspezojn de 
3,8 milionoj da markoj, kio estas 100.000 
markojn pli ol en la antaŭa jaro. La Unuiĝo 
de la Gardanĝelo (« Schutzengelverein »), kiu 
estas speciala sekcio kolektanta monon inter 
la infanoj, por subteni la katolikan infan- 
edukon en protestantaj regionoj, kolektis kaj 
transdonis 526.590 markojn, la Helpinstitucio 
de la Germana Pastraro (« Hilfswerk des 
deutschen Klerus») 832.706 markojn. Cent 
mil markojn venis de la unuiĝa lilio en New 
York, kiu kolektas nionon inter usonaj 
germanaj katolikoj. La jarkunveno de la 
Unuiĝo okazis kun la jubileaj solenoj de 
sankta Ansgaro en Hamburg.

D-rO WlLHELM Soi.ZBACHER.
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D-ro Joh. M. Fischer, /irezidanto de /a 
komitato />or la Katolika At/ado e it  Essen 
( Gertnanujo), pasigis kelkajn semajnojit 
en Francujo />or studi ia tiean Katolikan  
Agadon. S ia jn  itnpresojn li publikigis en 
ia ĝenerala kunveno de la koinitato. La  
/larolado sekvas ĉi tie.

1. — Prineipoj 
La movado inter la popolo, 

inspirita de la Jezuitoj

Tiagika sekreto inlluas la lilatojn inter 
Francujo kaj Germanujo. Neniuj du aliaj 
nacioj ludis tian gravan kaj decidan rolon 
en la evoluo de Eŭropo, kiel Germanujo kaj 
Francujo. En la intelekta evoluo ni trovas 
ilin kvazaŭ fratoj, kiuj en la diversaj epokoj 
de la mezepoko £is la novtempo en reciproka 
kaj fruktriĉa interŝanĝo ĉiam renkontas unu 
la alian, prilaboras kaj studas la samajn pro- 
bleinojn, ke oni eĉ povas skribi komunan 
historion de la kulturo de Francujo kaj 
Germanujo, enhavantan la ĉapitrojn : roma- 
niko, gotiko, baroko, klasiko, romanliko, 
naturaiismo kaj ekspresionismo. Sed en poli- 
tikaj rilatoj ili kontraŭstaras de la komenco 
de la inezepoko en ĉiam pliakriĝinta kon- 
trasto. Antaŭ kelkaj monatoj diris al mi 
francino, kiu konas Germanujon el propra 
observado: « La Germanoj kaj Francoj sin 
kompletigas en iliaj karakteroj kaj kapabloj 
tiel forte, ke el la komuna laboro de la du 
nacioj efektive estiĝus io perfekta. Sed ĝuste 
tio estas laŭ mia opinio la kaŭzo, ke ni ne 
povas kunveni ! » Tiu konstato entenas efek- 
tive mondbistorian tragikon, tragiko, kiel nia 
poeto Hebbel ĝin montris en siaj dramoj, 
nome, ke la fortoj de la infero ne permesas 
la efektiviĝon de io perfekta. Ĉu nun ni, 
katolikoj de la ambaŭ nacioj, ni, katolikoj 
de la Katolika Agado, pacience sufcru ĉi 
tiun tragikan sorton ? Aŭ ĉu ni ne eble risku 
almenaŭ provi, ankaŭ por ĉi tiu homa tragiko 
efikigi la reaĉeton de nia Savanto ?

Krom la politika kontrasto Francujo — 
Germanujo ekzistas ankoraŭ alia, kiu ne 
etendiĝas laŭlonge de la limoj, sed staras 
meze en ainbaŭ landoj ; la kontrasto inter 
burĝoj kaj proletaro. Eble ĉi tiu kontrasto 
en la estonteco pli efike vidiĝos ol la unue 
nomita. La katolikoj en Germanujo jam ek- 
konis tiun danĝeron antaŭ jaroj kaj serĉis 
rimedojn por venki ĝin se ankaŭ la rezultoj 
ĝis liodiaŭ nur estas inalmultaj. La katolikoj 
de Francujo ankaŭ klopodas dum du jardekoj, 
por superi la saman danĝeron. Ĉu ni ne 
reciproke povos lerni unu de la alia, kaj ĉu 
en koniida interŝanĝo de la spertoj ne estus 
troveblaj la eblecoj por malkonstrui la poli- 
tikan kontraston inter la du nacioj ?

Kiam mi en somero de la pasinta jaro por 
kvin semajnoj veturis al Parizo mi liavis 
antaŭ mi ia taskon,' el propra observado 
koniĝi kun la organizado de la Katolika 
Agado en Francujo kaj ĝia laborkampo. 
Eble nun multaj el miaj samlandanoj kaj 
precipe tiuj, kiuj konas Francujon, tiras la 
ŝultrojn kaj pensas : Kion ni povus lerni en 
Francujo pri la Katolika Agado, en tiu mal- 
kristaniĝinta lando, kie eĉ dimanĉe la preĝ- 
ejoj estas malplenaj aŭ almenaŭ ne povas 
esti komparataj kun niaj dum dimanĉo pli- 
foje plenigitaj preĝejoj ? Kelko estas ĝusta 
en tiuj argumentoj, sed ofte kaj precipe en 
Francujo trompas la ŝajno. Multaj rondoj en 
nia popolo rigardis Francujon antaŭ la granda 
milito kiel degenerinta nacio kaj devis kons- 
tati, ke inter niaj kontraŭuloj dutn la milito 
la Francoj estis la milite plejfortaj. Tiel ankaŭ 
estas la franca Katolikismo.

Gi estas malforta, se oni kalkulas ĝin laŭ 
la nombro de la tuta popolo, ĝi estas forta, 
se oni koniĝas kun ĝi en la katolika elito. 
Kiel Katolikismo ne povas esti rigardata la 
religia sintenado de la plimulto de la franca 
popolo. Katolikismo estas misia movado, kiu 
komenciĝis en 1902 post la dekreto de la 
kontraŭekleziaj leĝoj kaj de tiam forte evolu- 
iĝis vaste kaj profunde. Francujo estas la 
lando de la entuziasmo kaj de la senbrida 
ekflamiĝo. Katoiikismo transe de la lfmoj 
estas movado de la plej bonaj, kiu nun ek- 
komencos regajni ia amason al la Eklezio. 
Rimarkindaj en tiuj pritraktoj estas vortoj, 
kiun diris al mi franca komunistino : « Ideal- 
ismon vi en Parizo nur trovas inter la 
komunistoj kaj — inter la katolikaj pioniroj 
en la antaŭzono. » Ke tiu sinjorino pretendis 
ia idealismon por la propraj vicoj, estis 
kompreneble, sed ke ŝi ĝin tiel sincere kon- 
fesis inter la pioniroj de la Katolika Agado, 
tio malkaŝis al mi la internan forton de ĉi tiu 
movado.

Komence de mia Pariza restado mi enloĝ- 
iĝis en Vanves, suda antaŭkvartalo tuj mal- 
antaŭ la pordo de Versailles. La preskaŭ 
kampara silenteco de la ĉirkaŭaĵo kaj la

ha Katolika flgado en francujo
maljunaj arboj de la parko Michelet allogis 
min. Sed kiam mi belpe de mia landkarto 
konceptis mian unuan informiradon, mi 
konstatis ke mi ne povis elekti alian pli 
bonan elirejon ; ĉar nur kelkaj cent metroj 
for de mia loĝego estis la centro de la « Action 
Populaire », tiu de la Jezuitoj fondita kaj 
subtenita plej maljuna katolika popolmovado 
en Francujo, kiu sian esencon esprimas evi- 
dente en sia nomo: Action Populaire — 
Popolagado, popolmovado. La vorton « kato- 
lika » oni devas almeti kiel memkomprene.

Dum dimanĉa posttagmezo mi vizitis unuan 
fojon la sekretariejon de la «Action Populaire» 
(rue de Paris, l5). Unue mi estis tre mirigita 
pri la laŭ germana opinio tre simpla aranĝo 
de tiu ĉi centro Mi trovis iom grandan mal- 
novan kampdomon en nemoderna ĝardeno. 
Patro, kiu estis forpermesinta la fratulon 
dompordiston, malfermis la pordon kaj kon- 
dukis min al la ĉambroj kiuj malhavas ĉiun 
komforton. Sed baldaŭ mi ne plu sentis la 
malvarman, frostigan de la koridoroj kaj 
ĉambregoj, pro la korega akcepto, per kiu 
la Patro tuj disponigis al mi sin mem kaj la 
tutan domon, kiam mi estis espriminta rniajn 
dezirojn. En la domo loĝas nombio da 
Jezuitaj Patroj kun kelkaj laikaj helpantoj, 
kiuj prezentas la spiritan gvidadon de la 
« Action Populaire ». Unue mi trovis inter la 
instalaĵoj eksterordinare provizitan iegejon, 
en kiu ĉiuj katoiikaj gazetoj kaj jurnaloj de 
Francujo kaj la plej gravaj el eksterlando 
estis troveblaj. Tiu legejo, kiu ĉiutempe estis 
je mia dispono, faris al mi la plej bonajn 
servojn dum mia restado. Krom tio ekzistas 
ankoraŭ por ia celo de la instituto zorge 
kunmetita riĉenhava biblioteko. De la Patroj 
mi ricevis ĉiun deziritan informon kaj reko- 
mendajn leterojn al aliaj katolikaj personoj 
kaj institucioj en Parizo, kiujn mi eble volis 
viziti.

La « Action Populaire » dankas sian fondon 
laŭ providenca zorgo de Dio al la kontraŭ- 
ekleziaj leĝoj de la jaro 1901. Tiu jaro, kiu 
katenigu la Eklezion de Francujo en daŭra 
senpotenco, estos iam en la historio nomata
la jaro !>0.r”w----1"  J ' *" " i.V ,
Ni memoru resume la historiajn faktojn. 
La kontraŭeklezia movado ekkomenciĝis en 
Francujo dum la granda revolucio 1789 kaj 
daŭris dum la tuta deknaŭa jarcento, en kiu 
la jaroj i83o-i85o kaj depost 1880 estis 
precipe fatalaj. La 1 julio 1901 fine oni ver- 
diktis la unuan de la tiel nomataj laikaj 
leĝoj, kiuj metu la lastan ŝtonon en la kons- 
truaĵo de la tuta kontraŭeklezia movado. Gi 
estis la leĝo kontraŭ la ordenaj institucioj. 
Sekvis, la 7 julio 1904, la leĝo kontraŭ la 
ordenaj lernejoj kaj fme la 9 decembro 1905, 
la leĝo pri disigo de Eklezio kaj Stato.

Oni devas pripensi la signifon de tiuj leĝoj. 
De tiam estas subpremitaj en Francujo ĉiuj 
ordenaj lernejoj, ĉiuj ordenaj institucioj mal- 
permesitaj, ĉiuj preĝejoj kaj ekleziaj konstru- 
aĵoj estas deklarataj kiel ŝtata proprajo, la 
ŝtato ne donas iajn rimedojn por ekleziaj 
aferoj, eklezia imposto ne plu estas pagota. 
La Ekiezio do estas malriĉega, malforta, kaj 
liinigita en sia laborkampo.

Por ke ne pereu ĉiu katolika vivo estis 
necese forta kunigo de ĉiuj pozitivaj fortoj, 
kiun oni faagesis en pli bona tempo. Tiun 
celas la « Action Populaire » kaj serĉas saĝe 
atingi ĉi tiun celon. Ĝi fariĝis la neripozanta 
semisto, kiu la fruktojn ne mem rikoltas sed 
ilin libervole lasas al la gefratoj en Kristo. 
La « Action Populaire » komencis eldonante 
malgrandajn laŭsisteme aranĝitajn broŝuret- 
ojn kaj propagandilojn, kiuj estis disdonataj 
unue por veki la katolikan konsciencon. Ĝis 
la jaro 1928 oni disdonis l5o diversajn pro- 
pagandilojn en eldonnombro de il.5oo.ooo 
kaj 5oo diversajn broŝuretojn en eldonnombro 
de pli ol 2.000.000 al la loĝantaro. Krom tio 
oni eldonis ankoraŭ periodikajn revuojn kaj 
ilustritajn presaĵojn. Ĉiuj ĉi tiuj multnombraj 
publikigaĵoj ne havis alian celon ol veki la 
katolikajn fortojn kaj armi ilin per taŭgaj 
spiritaj armiloj. Krom tio la « Action Popu- 
laire» havas nuran kontoron pro la multaj 
disputoj, kiuj post la laikaj leĝoj sin montras 
inter Stato kaj Eklezio, kaj inforinejon pri 
ĉiuj katolikaj aferoj. Plue ĝi okazigas kun- 
venojn de gvidantoj por eduki pastrojn kaj 
ekzerci laikojn, kaj ĝi okazigas paroladojn 
por disvastigi katolikajn ideojn en la diversaj 
profesiaj medioj. La « Action Populaire » 
estas spirita laborejo de Katolikismo, kiu 
estas je la dispono de ĉiu persono, ne ĝi 
estas la popolmovado sed ĝi volas ankoraŭ 
krei ĝin.

2. — La katolika nacia unuiĝo 
de Generalo de Castelnau

La « Action Populaire » estis fondita kiel 
kontraŭ la laika leĝaro de la antaŭmilita 
tempo; nun formiĝis, en 1924, la « Federation 
Nationale Gatholique », la katolika nacia 
unuiĝo, sur la fundo de la religia politika 
situacio de la nomita jaro. Dum la milito 
kaj en la postmilitaj jaroj regis paco por la 
kredantaj katolikoj en Francujo. La ekzilitaj 
monahoj estis revenintaj, estis servintaj grand- 
parte al la patiujo en la armeo kaj en la 
malsanulejoj, estis mortigitaj kaj vunditaj, 
kaj eĉ la plej akraj kontraŭklerikuloj ne 
riskis, forsendi la ankoraŭ vivantajn en la 
ekzilon. Venis la balotoj de la jaro 1924, kiu 
donis fortan, kontraŭreligian multecon. La

Gknekai.o de Castelnav

nova ministra prezidanto anoncis en sia 
ministra deklaro per efektive cinikaj vortoj 
■i rjkomenrjn de la kijtni;g ''£?''U'V
de la leĝoj kontraŭ la religiaj ordenoj kaj 
la nuligon de la speciala rajto de Elsaco- 
Lotaringio, kiuj en Germanujo konservis la 
katolikajn leinejojn. Estas tre interese kons- 
tati, kiel estiĝis la forta kontraŭmovado, kiu 
hodiaŭ ekzistas en la Katolika Nacia Fede- 
racio. La unuaj katolikaj protestoj kontraŭ 
Herriot, kiuj estis formulitaj en la diversaj 
eparĥioj en amasaj kunvenoj, restis senefikaj, 
ĉar mankis ĉiu unueca gvidado. Nun prenis 
unu sola laiko la iniciaton, gajnis la amasojn 
altrudis sian volon, Generalo de Castelnau. 
Unue li sin turnis kun memorando al franca 
episkoparo kaj tiu kotnisiis lin oficiale unuigi 
la katolikojn de Francujo. En oktobro 1924 
publikigis de Castelnau en la ĵurnalo Echo 
de Paris tri entuziasmigajn alvokojn, kiuj 
trovis resonon en tuta Francujo. Poste la 
generalo mem vojaĝis tra ĉiuj teritorioj de 
sia lando kaj aranĝis senripoze kunvenojn 
post kunvenoj, kiuj havis tian sukceson, ke 
ĝis septembro 1926, do en preskaŭ du jaroj 
la nova unuiĝo nombris 1.832.000 membrojn, 
por Francujo impona sukceso.

La unue nomitaj celoj de la Katolika Nacia 
Federacio estis libereco de la ordenoj, la savo 
de la liberaj katolikaj lernejoj, la certigo de 
la kristana familio, la plibonigo de la situacio 
de la Eklezio, la batalo kontraŭ liliteraturo. 
Tiun oni volis atingi per unuigo de la kato- 
likoj en politikaj aferoj, scd apud kaj super 
la partioj. Oni volis kaj sukcesis unuigi la 
katolikojn de la diversaj partioj, de la Rojal- 
istoj kaj Moderuloj ĝis la Popoldemoki atoj.

La organizado de F.N.C. estas tre centreca. 
La estraro estas la nacia komitato aŭ la 
ĝenerala kunveno, kiu ĉiujare du fojojn en 
Parizo kunvenas, kaj en kiu ĉiu eparhio estas 
riprezentita per du delegitoj. La decidojn de 
la ĝenerala kunveno realigas direktoraro 
konsistanta el Generalo de Castelnau kiel 
prezidanto, Patro Janvier kiel riprezentanto 
de la episkoparo kaj 12 asistantoj, inter kiuj 
estas notindaj la prezidantoj de la katolikaj 
inĝenieroj, de la kiistanaj laboristoj kaj la 
katolika junularo. La direktoraro donas siajn 
gvidtemojn al la eparhiaj komitatoj, ĉi tiuj 
al la paroĥaj komitatoj. Estas rimarkinde, 
ke en kelkaj eparhioj en tiu maniero ĉiuj 
parohoj estas organizitaj. La nombro de la 
membroj de F. N. C. nuntempe estas 2.800.000. 
Ekzemplo de la efiko de la movado en unu 
paroho de 700 loĝantoj, 5o kilometroj de 
Parizo, estu nomata. En la jaro 1924 hi kato-

lika vivo estis preskaŭ mortinta. En la jaro 
1925 la paroĥestro kaj laiko fondis la paroĥan 
komitaton, en la jaro 1929 ĝi enbavis l3o 
virojn, kaj la katolika gazetaro, antaŭe pres- 
kaŭ nekonata, nun eniras U)5 familiojn el 23o.

La F.N.C. precipe atentis la balotojn de la 
jaio 1928. Gi ne povis kaj ankaŭ ne volis 
mem fariĝi politika paitio, sed ĝi verkis 
minimuman programon, kiun devis akcepti 
ĉiu kandidato, se li volas varbi la 2 t/2 mi- 
lionoj da voĉoj de la membroj de la F. N.C. 
Ci tiu minimuma programo estis : libereco 
de la unuigo kaj libereco de la instruado 
por ĉiuj francoj, do ankaŭ por la monahoj 
kiuj estas francoj kun la samaj rajtoj kiel la 
aliaj. En la praktiko ĉi tio signifas la mal- 
akcepton de la leĝoj de 1901 kaj 1904. La 
rezulto de tiu taktiko estis gianda, se ankaŭ 
ne decida. Ducent-sepdek-sep deputitoj 
44 % de la nuntempa Cambro estas ligitaj: 
doninte la konsenton al la deklaro. Se ankaŭ 
tiu nombro ankoraŭ ne sufiĉas por lari 
katolikeman politikon, tamen ĝi sufiĉas, por 
refuti novajn atakojn kontraŭ la nuna stato.

Simile kiel la Popola Agado ankaŭ la 
Katolika Nacia Federacio eldonas semajnajn 
kaj monatajn bultenojn kaj revuojn kaj bon- 
elektitajn broŝurojn, kiuj distingiĝas per klar- 
eco kaj batalpreteco, efektive uzebla municio 
por la spirita batalo. Precipe atentindaj estas 
la « Objectifs », kiuj aperas ĉiujare kaj 
desegnas kaj motivas la programon de la jaro.

Postkiain Lia Papa Moŝto alvokis la kato- 
likojn de la tuta tero al la « Katolika Agado », 
ekprenis la Katolika Nacia Federacio ĉi tiun 
taskon por Francujo kaj ĝi havis la ĝojon, 
ke Lia Papa Moŝto okaze de pilgrimvizito 
diiis, la laboro de F. N. C. estas la katolika 
agado (11.6.29). E1 tio venis la neceseco, la 
tutan movadon, kiu, kiel ni vidis, fondiĝis 
pro politika okazo — la kartelbalotoj de 
1924 — ĉiam pli forte profundigi tl la religio, 
por ke efektive la komparo F. N. C, =  Kato- 
lika Agado estus vera. Generalo de Castelnau 
simbole montris ĉi tiun aliformigon, kiain li, 
la 4 junio 1929, kun 1.000 delegitoj aperis 
antaŭ la Montmartre-baziliko kaj laŭtlegis 
antaŭ la Plejsankta Sakramento dediĉon, 
kies unua parto mi notas ĉi tie, ĉar ĝi estas 
karakteriza por la forrno de franca pieco:

« Koro de Jesuo, vi inontris neesploreblan 
vian anion al ni en la regno de Mario; vi 
postulas, ke Francujo kiel unua nacio pentu 
la senhonorigon, kiun vi post via pasio suleris; 
v* postulas, ke nia nacio redonu al vi pai ton 
de la amo per kiu vi pliriĉigis nin kiel esprinto 
de la sendo, kiun vi metis en ĝia mano.

« Ĉi tie nun surgenuas antaŭ vi la gvidantoj 
kaj riprezentantoj de la francaj katolikoj, 
kunvenintaj kaj unuigitaj en la F. N. C. por 
refondi en nia lando vian regnon kaj vian 
pacon. »

La Pariza centrejo de la F. N.C. estas en 
Parizo apud la preĝejo Notre-Dame des 
Champs, rue du Montparnasse, 36. Dum mia 
vizito mi ankaŭ tie trovis plej koran akcepton, 
en interparolado kun la ĝenerala sekretario 
ĉiun deziritan informon kaj forlasante la 
domon mi ricevis malgrandan bibliotekon, 
kiu entenas la plej gravajn publikigaĵojn de 
la Federacio.

(Daŭrigota.')
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LETERO EL MALABAR 
(Sud - Hindujo)

Nuntenipe la politika situacio estas tia, ke 
kiam oni meditas estas iom danĝere al Kato- 
likismo. La Gandia movado oni timas — 
rezultigos line iom simile al la konfuza stalo 
en Hinujo. S ro Gandio mem parolis foje : 
« Se ili (feemdlandaj misiistoj) ne kontentiĝ- 
anjtj per karitaj aferoj kaj mondaj servoj al 
maliiĉuloj, penadas t-eligikonvei tigon efektiv- 
igi, certe mi ordonos ilin forpeli el la lando. 
La religio de ĉiuj nacioj estas egale bona. 
Sufiĉas religioj Hindaj al la Hindanoj. Ne 
estas necese, ke aliuloj konvertigu nin spi- 
rite. » Kontrati tio S-ro Jerome A. Saldagna, 
ntembro de la leĝdona komitato de Madras, 
jam alsendis protestskribon, ldarigante la 
situacion. Krom tio la Hindaj kreduloj far- 
iĝas de tago al tago tre indiferentaj al siaj 
religiaj observoj, socialismajn principojn sorb- 
ante. Senmoraleco, pluredzineco, edzinŝanĝo, 
ktp., ne estas severe malpermesita nek punita 
laŭ Hindismo. La koruptitaj kutimoj Hind- 
ismaj facile kuniĝeblaj estas kun socialismaj 
principoj kaj evolue kaŭzas bolŝevismon.

Dum la jaro 19J0 Malabar gajnis kvar 
episkopojn : du per konvertiĝo el Jakobisnto 
kaj du per nova konsekro. En oktobro la 
Sankta-Seĝo aldonis novan episkopon en- 
landan, Lia Episkopa Moŝto Lavvrence Pereira 
al la nove kreita eparhio Kottar, plej sude, 
dividita el la jam vasta eparbio Koilono. La 
Sankta-Seĝo dividis ankaŭ la ĉefeparhion 
Verapoly, je Verapoly kaj Viĝajapuratn, trans- 
donante la unuan al enlandaj pastroj kaj 
lasante la malantaŭan al la Karmelanoj, 
kreinte la kvaran ĉijare episkopon Msro 
Bonaventure, O. C. D. La 14 aprilo 1931 
okazis adiaŭa funkcio okaze de la transiro 
de la Karinelanoj je plezurkunveno de multaj 
eminentuloj ekleziaj kaj ŝtataj. Lia Ĉefepis- 
kopa Moŝto aldonis merititan depagon por 
la multaj verkoj faritaj de la 'Karmela Or- 
deno dum la pasintaj du jarcentoj. La res- 
pondeco de la eklezia administracio jam 
transiris al la enlanda pastraro. La popolo 
ricevinta la spiritan konsolon, la fratulinoj, 
orfoj, la pastroj ebligitaj por ricevi presbiter- 
econ, la institucioj kiel la seminario en Put- 
henpally, ktp., atestas la spiritan fervoron
Izot , i „ i „  4 . .  , c i  rviir»-«'»•» L- ......... - —,
Lia Reĝa Moŝto de Koĉino (pagano) ĉi- 
okaze telegraf-leteron sendis esprimante sian 
ŝategon pri la — laŭ siaj esprintoj — sen- 
egoista, filantropa kaj utila verko kaŝe far- 
ita en la nomo de Dio. La Keĝo pagana 
atestas, ke la verko de la misiistoj alkondukis 
al paco kaj trankvileco en Malabar.

Laŭ la statistiko de la pasinta jaro estas :

en
eparhioj katolikoj presbiteroj relig.pa.str.

Hindujo . 46 2.995.033 2.186 I.O94
Cilono. . 5 394.893 54 234
Burmo. . 5 176.276 <49 23

En la jaro i5oo la nom bro de la katolikoj
en tuta Hindujo estis nur 60.000; sed post 
jaroj 430 la nombro jam fariĝis 3.5oo.ooo. 
Estas ankaŭ konsoldona afero, ke la enlandaj 
pastroj foriras al aliaj partoj de Hindujo 
misiverke, nonte Aĝmir, Patna, Vizagapatam 
kaj Maisur. La 2 januaro 1931, 15 junaj fraŭl- 
inoj, el Malabar niigris al Vizagapatam. Estas 
unuafoje, ke inoj ntisiverke iras alilanden el 
Malabar.

Henrv Josef, 
presbitero karmetana.
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Ne estas grandega laboro por vi 
varbado de unu nova abonanto. 
Sed  akiro de tnil novaj abonantoj 
estas tute tteftra por la vivo de 
nia gazeto. Plenuntu do viatt etan 

taskon, kies rezulto estas 
tie l g rava  !
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EL LITOVUJO Letero el Nederlando
K a to lik o j In t e r  si m e m  

K v in ja r a  d a tre v e n o

Antaŭ pli malpli kvin jarcentoj Litovujo 
kristanigita eslis, kvankam ne etaj klopodoj 
estis jam pli antaŭe ; ekzemple en 1234 jaro, 
fondita estis de Papo Inocento IV-a unua 
litova eparhio, sed kie estis ĝia episkopejo, 
historiaj fontoj silentas. Post kristanigo la 
sekvanta eparhio estis kun episkopejo en 
Vilnius, kies episkopo anis en pola hierarkio. 
Depost perdo de sendependeco litovaj epar- 
ĥioj kaj lijj ĉefoj apartenis al komuna hie- 
rarkio por rusa regno. Post bolŝeva revolucio 
kaj reakiro de sendependeco (t5 februaro 
1918) pere de klopodoj de benatamemora 
viro Cefepiskopo G. Matuleviĉius, lasta epis- 
kopo de Vilnius, la 4 aprilo 1926 estis esta- 
blita laŭkanone litova eklezia provinco, kiu 
ĉijare atingis kvin jaran datrevenon. Gi kon- 
sistas el kvin eparhioj : ĉefeparhio de Kaŭ- 
nas, eparhioj de Panevezys, de Kaiŝedorys, de 
Vilkaviŝkis, de Telŝiai kun prelaturo de Klai- 
ptda (Memelo). Antaŭe estis nur tri epahioj : 
de Vilnius, de Seinai kaj de Samogitio.

P a s tro s e m in a r io j

Gis fondigo de eklezia provinco estis tri 
pastroseminarioj. Nun tri eparĥioj sante hav- 
as siajn pastroseminariojn.

La Cefeparhia metropola sentinario, en

Ki.erikui.a S eminario en Kaunas

Kaŭnas plej granda, plej ntaljuna en nuna 
.., v,.we*.— ' v . .<-* .«ww.
de Samogitia eparhio, konsistas el trijara 
licea (kun fdozolio) kaj kvarjara teologia 
kurso. Teologia kurso estas jam neseminaria, 
sed ĝenerala fako de Teologia-Eilosofia fakul- 
tato en Litova Universitato. Ci tiŭ fakultato 
estas laŭkanone fondita de la Sankta-Seĝo 
en 1928. En licea kurso nun estas en unua 
klaso 16, dua 40, tria 42, entute 98 studentoj. 
En teologia kurso studadas: en unua, 40, 
dua 54, tria 25, kvara 22, entute 141. Ciu 
seminario havas 2.39 edukatojn, el ili 25 mo- 
naltoj kaj ankaŭ el senseminariaj eparhioj, 
ekzentple ĝis nun estis multaj klerikoj el 
eparhio de Panevezys, pli malmultaj el epar- 
hio de Kaiŝedorys, k. t. p. Seminario okupas 
agrablan lokon en urblimo ĉe kunfluiĝo de 
du plej grandaj litovaj riveroj : Nemunas kaj 
Neris. Preĝejo kaj unua domo, pli malfrue 
pligrandigita, atingas 1471 jaron, ianta posed- 
itaĵo de Bernardinoj (Franciskanoj).

Dua sentinario estas en Vilkaviŝkis trans- 
lokiĝita el Seinai, nune havas ĵus konstruitan 
donton. Cijare en siaj ses klasoj havas 72 
klerikojn : en unua 9, en dua 8, en tria 24, 
en kvara 11, en kvina 10, en sesa 10.

Tria seminario estas tutnove fondita en 
eparnio Telŝiai. Gi havas en unua klaso 22 
klerikojn, en dua 17, en tria 3l, en kvara t5, 
en kvina 12, en sesa lt , entute 108. En ven- 
onta jaro ĝi elsendos siajn unuajn novpresbi- 
terojn.

Ankaŭ en eparhio Paneveŝvs ĉu ĉi aŭtune 
ĉu alijare estos aranĝita malgranda seminario.

K. S.

L A S T H O R E

Dunt la presado de ĉi-tiu numero la Gazet- 
agentejo sciigis la forpelon de la Papa nun- 
cio el Litovujo pere de la registaro. Verŝajne 
niaj korespondantoj en tiu lando sendos al 
ni ĝustajn informojn pri tiu grave bedaŭrinda 
okazaĵo.

N. D. L. R.

P a r iz a j  p o ŝ tk a r to j
teksto : la kolekto (20) :

kun esperantlingva 
3 fr. fk.

Ĉe nia administracio.

Bonenoiiiniannovanaiireson!

L a  V -a  N e d e r la n d a  K a to lik ta g o  
en A m s te rd a m o

La dua Pentekosttago (25 ntajo i93l) ves- 
pere je la oka kaj duono okazis en la granda 
sportstadio de Amsterdamo kortuŝa teatraĵo 
de S-ro W. Nieusvenhuis. Gi estis nomata 
11 La Venko de la Vivantoj » kaj staiis sub la 
reĝio de Paul Huf. La teatro en la areno 
estis konstruita de S-ro Booslen kaj la mu- 
ziko estis skribita de Lou Lichtveld. Do kvar 
konataj artistoj katolikaj estis kunlaborintaj 
kaj akiris’grandan sukceson. Ĉeestis Lia Cef- 
episkopa Moŝto Jansen, el Utrehto, kaj Iliaj 
Episkopaj Moŝtoj Aengenent, el Haarlemo, 
Diepen, el ’s Hertogenbosch, kaj Theelen, vi- 
kario apostola de Bulgarujo. Ili estis enkon- 
dukataj de D-ro van Noort, pastro-dekano 
de Amsterdamo. La teatraĵo prezentis la 
nuntempan batalon inter la bono kaj la inal- 
bono, inter Mihaelo kaj Lucifero, kaj la finan 
venkon de tiu kun kaj per Ia junularo. Gi 
entenis do la temon de tiu ĉi kongreso: la 
Kristana Familio. Tion ankaŭ la prezidanto, 
Barono van Wijnbergen, lorte akcentis en 
sia bonvenparolado.

La  U n u a  T ag o
(26 majo 1931)

Matene je la naŭa kaj duono Lia Episkopa 
Moŝto Aengenent celebris la sanktan tneson 
en la ĝardeno de la Bagijnhof. Ĉeestis multe 
da aŭtoritatuloj. La kongreso komencis do 
tie, kie oni plej honoias la sanktan Sakra- 
menton de Miraklo en Amsterdamo.

Je la dek-unua okazis la malfermkunveno 
en la Kolonia Instituto. Krom la epi-kopoj 
ankaŭ ĉeestis M sro Schioppa, papa nuncio 
en Hago, Msro Nolens, la ĉefulo de la Kato- 
lika Statpartio, la ministroj Ruvs de Beere- 
broeck kaĵ Deckers, kaj ankaŭ S-ro Sehaik, 
prezidanto de la Dua Cantbro de la Parla- 
mento. La prezidanto, Barono van Wijnbergen 
malfermis la kongreson kaj el lia parolado 
ni citas la jenajn vortojn : Pensinte pri la 
lastaj eticiklikoj de Lia Papa Moŝto, la estr- 
aro de la Nederlanda Katoliktago estas elekt- 
inta kiel aktualan temon : la Kristana Familio. 
Gi pritraktos la edukadon kaj la edziĝon. 
E UIeaio in  < -<iadn . ŝtato iuiiul.'.' «"ovado, la 
katolika gazetaro kaj radio kunlaboru por 
ke niaj socialaj penoj kaj leĝoj poste ne sin 
rnontru vanaj, ĉar ni ne batalis kontraŭ la 
senfortigado de la bazo de la familio. Li ĝoje 
diras, ke ni povas rigardi nian Reĝinan Fa- 
milion kiel ekzemplon de kristana familio.

Poste, Profesoro D-ro D. Kors, O. P., pri- 
traktis la katolikajn principojn de la edziĝo 
kiel liazo de la kristana familio.

Posttagmeze okazis ses sekciaj kunvenoj, 
en kiuj estis priparolitaj la jenaj temoj : « La 
preparado al la edziĝo », de D-ro Huddlestone 
Slater; « La rilato inter la geedzoj », de D-ro 
Ausems ; « Familio kaj Eklezio », de Profesoro 
Koenraadt; « Familio kaj libera formado de 
la junularo », de Profesoro Lamers ; <« Familio 
kaj kristana arto », de Pastro Waterkamp; 
« Familio kaj helpo al la familio », de Fleg- 
istino Elsenburg.

Krom kelkaj eminentuloj kaj intelektuloj 
ne mtilte da katolikoj ĉeestis, kaj tamen la 
temoj estis tiel allogaj kaj la parolantoj kon- 
ataj.

Je la kvina kaj duono la episkopoj kaj 
aŭtoritatuloj kun la estraro estis. akceptataj 
de la urbestro, S-ro De Vlugt, en lia domo. 
Lia Urbestra Moŝto (kvankatn nekatolika) 
ĝojis ke lia urbo estas la loko de la kongreso. 
Li ĝojis ĉar la kongreso pritraktas tiel kurage 
temon, kiu estas tiel malfacila. Li ŝatis la 
temon, ĉar ĝi unue rilatas la socion, en kiu 
li plenumas rcgantan rolon, kaj por kiu li 
deziras ĉion bonan. Lia Ĉefepiskopa Moŝto 
Jansen respondis, ke Ia estraro ŝatas ege la 
simpation de la urbestro. Li scias, ke la urb- 
estio kaj ni akordas pri aŭtoritato kaj obeo. 
Li ĝojas, ke la urbestro ŝatas la teinon. Kaj 
finiĝante li deziras ĉion bonan por la urbo 
kaj ĝia urbestro.

Vespere je la oka kaj duono okazis grand- 
an kunvenon en la preĝejo Sankta-VVille- 
brord.

S-ro C. P. M. Romme parolis pri : « La 
familio kaj la magistrato. » La parolado en- 
tenis jenon : l.a familio superas la ŝtaton. 
Tiu ĉi devas protekti kaj esti utila al la fa- 
milio. Precipe ĝi devas observi la grandecon 
de la familio ĉe la kalkulado de la iabor- 
enspezo. Gi devas praktikigi tion al sia per- 
sonaro kaj laboristoj por ke ĝi poste enkon- 
duku tion ĉe la partikularaj laborejoj per 
infanaldonoj reguligitaj. La ŝtato ankaŭ devas 
subteni instruadon kaj junularmovadon pli 
ol ĝis nun. Poste S-ino C. Steins Bisschop-

Herckenrath pritraktas la edukadon kaj dev- 
on de la familio. Si volas aŭtoritaton kaj 
ainon en la familio, el kiuj du venos la veia 
obeemo. Si ankaŭ atentas la seksan klarigon.

L a  D u a  T ag o
(27 majo 1931)

Pro la inalbona vetero la sankta meso ne 
estis celebrata en la ĝardeno sed en la Ba- 
gijnhof-preĝejo.
,ifIe la dekunua S 10 Fleskes, el Eindhoven, 

parolas pri : « Aŭtoritato kaj nedependeco en 
la familio. » Poste S-ino Annie van Wage- 
ningen-Salomons parolas pri : « La edziĝo en 
la literaturo. » Si volas batali kontraŭ la 
malboniĝo, kiun kaŭzas la libroj, kiuj mal- 
favorigas la virton kaj tiuj, kiuj prezentas la 
malvirton kiel allogaĵon. Kial oni laŭdas ĉiam 
en la mondliteraturo la eksteredziĝan amon ? 
Sed feliĉe tio aliiĝas. Sed ankaŭ Si avertas, 
ke oni ne donu la katolikajn librojn en ĉies 
manojn, ĉar la aŭtoroj ordinare nur skribas 
por fisikaj kaj psihaj plenkreskuloj.

Posttagmeze subkunvenoj okazis por unu- 
iĝoj de abstinentuloj, Apostolado de la Maro, 
laboristoj, ktp. Tiuj ĉi kunvenoj estis iom pli 
bone vizitataj ol tiuj de la antaŭa posttag- 
ntezo.

Je la kvina okazis la fermkunveno. Unue 
la sekretario, Pastro Nolet, legis danktele- 
gramon de Lia Papa Moŝto. Poste Profesoro 
Treron, el Roermond, parolis pri : « La idcala 
familio. » Li diris : La ideala familio estas la 
fonto de la vivo. La katolika familio do ne 
timu infanojn. Sed ĝi ankaŭ ne povas zorgi 
senlime kaj ntalleĝe pri idaro. La Katolika 
Eklezio konas multan kaj grandan kotnpaton, 
sed la katolika moralo neniam konas la pek- 
on. En la ideala familio oni ankaŭ zorgas pri 
la konservado kaj kreskado de la anoj. Tion 
prizorgu unue la gepatroj kaj la ŝtato helpu. 
La parolanto diris, ke oni devas formi ideal- 
ajn familiojn kaj li akcentis gravajn vortojn 
kaj avertojn pri la gefianĉoj, pri la preparado 
al la edziĝo kaj fine ke la familio, fondita 
de katolikoj sur la ŝtupoj de la altaro, finiĝu 
antaŭ la trono de Dio. Ni devas danki nian 
nuntempan Papon pro Liaj saĝaj instruoj de 
la lastaj jaroj. Ni devas fondi familion laŭ 
ekzemplo de la plej Sankta Familio, en kiu 
Ia patro laboras kiel Josefo, la patrino amas 
kaj suferas kiel Mario, kaj en kiu la infano 
obeas kiel la etulo Jesuo.

Tiu ĉi parolado akiris multe da aplaŭdado. 
Poste Lia Ĉefepiskopa Moŝto dankis ĉiujn 
kunlaborantojn por tiu ĉi Katoliktago. Li el- 
diris sian bedaŭron, ke la kongreso estis tiel 
malmulte vizitata kaj li ordonis al la ĉefestr- 
aro, ke ĝi esploru la kaŭzon de tio. Post tio 
li donis sian episkopan benon kaj fermis la 
kongreson.

Vere la sportstadio estis nur duone plena 
je vizilantoj kaj la Sankta-Willebrordpreĝejo 
enhavis nur 1 000 personojn kaj la fermkun- 
sido estis ĉeestata de nur 400 personoj. Estas 
hontinde !

★

La tagon post la kongreso oni faris eskurs- 
on al Heiloo kaj Egmond por viziti la sankt- 
aĵojn de sankta Willebrord, kiu iatn konvertis 
Nederlandon. Ĉeestis' Lia Episkopa Moŝto 
Aengenent, el Haarlemo, kaj ankaŭ Dom 
Jean de Puniet de Parry, Abato de Ooster- 
bout, kun du pastroj benediktanaj. La iaman 
mondfaman monaĥejon benediktan en Eg- 
mond, sub la nomo de Sankta-Adalberto, oni 
volas rekonstrui sub la gvidado de arhitekto 
Kropholler.

Tiel pasis la V-a Katoliktago en Amster- 
damo.

L. G. C. de Jong.

Kun la bermeso de !a ekleziaj aŭtoritatoj.

Respondeca Redaktoro (Geriint) : Th. MERVILLE. 

Presejo J. SOLSONA, 9, rue Ilallĉ, Paris-14*. - Gob. 62-71

numerojn ĉiumonate 
vi ricevus

se vi estus jam  varbinta 
tri novajn abonojn.



21 Ju n io  1931

* Libreja Fako *
de « Katolika Vivo »

Ciu inendo, ak o m p an a ta  de la m ono, estas  sen d o ta  al la A dm in istrac io  de K ato lika Vivo, 10, rue  P ergo lese , Paris-X V I. 
(PoAta ĉekkon to  : R am boux G eorges, P a ris  n“ 281.40). La prezoj en ten as  la send k o sto jn .

A

P A R V lfL l (La E tu in j)
de A lbert BK SSIK RK S, S. .1., tradukita de RAMO  

10 X «5,5 cm., 32 p., prezo: 1,50 fr. fk.
Rakonto pri ĉiutaga komunio. Estu benitaj la 

etuloj similaj al tiu malgranda religiema Petro!

Kiel mortts la unuaj kristanoj
de I. J. K R A SZ E W SR I, tradukis Km. RO BBRT  

io X l5,5 cm , 32 p., prezo: 1,50 fr. fk.
Priskribas la aŭtoro la kortuŝajn scenojn de 

la kristana vivo sub la Nerona imperio, teruran 
inalliberejon kaj einociigan buĉadspektaklon 
de ĉiuklasaj roinaj personoj.

La ua im sa ia  reĝeco de Krista
E nclkllka I.etero de PIo XI-a 

tradukis Jos. SCHMIDT 

io X l5,5 cm., 32 p., prezo: 1,50 fr. fk.

de Th. M O NENS, S. J„ tradukita de FI.O R IA N O  
to X l5,5 cin„ 32 p„ prezo: 1,50 fr. fk,

La broŝureto ampleksas la historion, rilat- 
ojn, inisiistajn penadojn kaj inoderuan pens- 
manieron de la nigra kontinento, kiu verŝajne 
ne unu surprizon kaŭzos baldaŭ al la super- 
regantaj tie eŭropanoj.

9,5 x l3,5 cm., 32 p„ prezo: 3’ fr. fk.
Bnbavo : Maten-, Vesper- kaj Mespre^oj ; 

Preĝoj por la Koinunio kaj por la Konfeso, 
Litanioj, Diversaj pregoj.

de Jak. DB VRBBSB, 
esperantigita de FratO FLORIANO  

12 X l8 cm , 40 p„ prezo : 5 fr. fk.
Bela volumo ilustrita pri la lando kaj popolo 

de la katolika vidpunkto.

LA ORIGINO DE LA RELIGIO
Originale verkita apologia verko de Joa. SCHM IDT

RIĈ E IL.USTR/TA
11 X 18 cm„ 32 p„ prezo : 3 fr. fk.

En tiel inaliuultaj pagoj la aŭtoro kondense 
pritraktas gravegan teologiajon, sed nur laŭ 
antropologia natura vidpunkto. t»ia legado 
estas rekomendinda al ĉiuj sciencistoj, kaj al 
la ainantoj de prireligiaj studoj.

1 )^  ILa\ , 4 ^ \  ■(

Komnno de MYRIAM CATAI.ANV  
el franca lingvo tradukita de Bni. ROKBRT  

10 X i5 cm„ i3f> p„ prezo : 10 fr. fk.

Nepre leginda verko, kies emociigita rakonto 
kortuŝas ĉiujn legantojn.

Ip ' 4 ^ . 13; Ki O  E-.- / V
Roinano pri katakoinboj de K urdlnnlo AVISBMAN 

el angla lingvo tradukita de RAMO  
|)ua eldono reviziita de Bnt. ROHBRT 

Premiita de kt Usperantista Akademio, tt)ip  
S luksaj ekster- kuj multaj entekstaj ilustrajoj 

l5 X 20 cm„ 440 p„ prezo : 10 fr. fk.
Stilo ĉiani facila, klara, preskaŭ senerara.

Vera tnodelo de puru Eundanienta lingvo. Gian 
legadon oni povas rekomeudi varme al ĉiuj, 
kiuj deziras akiri klasikan stilon en Esperanto 
kaj tion kun, samtenipe, literatura ĝuo.

(Rrtporto de /rt Akademio.)

iR  4ffik 13  Eŭ HLs. O  > «J».
Originale verkitnj de Franjo MODRIJAN

11,5 X 18 cm , 32 p., prezo: 2.50 fr. fk.
Iniagaj rakontoj beletristikaj por gekuuboj 

kaj iliaj gepatroj.

VEHKAHO DE D-ro L. L. ZAAi ENHOE
Lingvaj Respondoj

Unu volumo in-8, 92-paĝa. 
Prezo : fr. fk. 9 .—

Fundamenta Krestomatio
Ekzercqj, fabeloj kaj legendoj, rakontoj, el 
la vivo kaj sciencoj, artikoloj pri Esperanto, 

poezioj.
Unu volumo in-16, 460-paĝa.

Prezo : fr. fk. 1 8 .—

Proverbaro Esperanta
laŭ la verko « Erazeologio rusa-pola-franca 

germana » de M. F. Zamkniiok, 
aranĝis L. L. Zamknhok.

Unu volumo in-8, 82-paĝa.
Prezo : fr. fk. 9 .—

Ifigenio en Taŭrido
dramo en kvin aktoj de CtKTHE. 

Unu volumo in-8, 108-paĝa. 
Prezo : fr. fk. 1 1 .—

Hamleto
tragedio en kvin aktoj de Shakkspeake. 

Unu volumo in-16, 170-paĝa.
Prezo : fr. fk. 9 .—

Fabeloj de Andersen
(Plena Kolekto)

Unua volumo in-8, i52-paĝa. 
Dua volumo in-8, i56-paĝa.

La ambaŭ volumoj : fr. fk. 2 1 .—

Georgo Daudiu
komedio en tri aktoj de Moi.ikre. 

Unu volumo in-16, 5t-paĝa. 
Prezo : fr. fk. 7 .—

La Batalo de 1’ Vivo
de Charlks Dickkns, 

tradukita el germana traduko.
■ Unu voluino in-8, 88-paĝa.

Prezo: fr. fk. 1 8 ,—

La Rabistoj
dramo en kvin aktoj de Schillkk. 

Unu volunio in-8, 144-paĝa. 
Prezo : fr. fk. 1 2 .—

La Revizoro
komedio en kvin aktoj de N. V. Gocoi. 

Unu volumo in-8, too-paĝa.
Prezo : fr. fk. 1 0 .5 0

Marta
romano de Ei.iza Orzkszko, 
tradukita el la pola lingvo. 
Unu volumo in-8, 237-paĝa.

Prezo : fr. fk. 1 8.

★

AL/AJ ELDONAĴOJ
Spirita Juvelaro

La plej bela katolika preĝlibro en Esperanto, 
poSformata 8 X t3 cm. 291 paĝoj. 

Prezo, bindita : 2 0  fr. fk.

I \  ip  p q 1 n c
la Eklezio de Kristo ?

Apologia verko tre bona de M. v. d. Hagkn, 
tradukita de F-ino M. Borrf.t. 

i3 X 19 cm„ 160 paĝoi.
Prezo : 1 5 fr. f k.

La Padova Lilio
Biografio de sankta Antonio de Padova, 

verkita de Pastro Carolki, kaj bele ilustrita. 
12 X 16 cm., 119 paĝoj.

Prezo : 8 fr. fk.

La Reformanto
Biografio de sankta Francisko, 

verkita de Pastro Carolki, kaj bele ilustrita. 
12 X «6 cm , 88 paĝoj.

Prezo : 1 0  fr. fk.

Respondoj
al kontraŭreligiaj paroloj

Verko de Msro de Skgur, 
traduko de Ad. Halbeld.

Bela volumo 25o-paĝa, formato 12 X 20 cm. 
Favora prezo : fr. fk. 5 .5 0

La Floretoj 
de sankta Francisko

Carma bukedo prezentita esperantlingve 
de J. Pizzi.

12 X 17 cm , 174 paĝoj.
Prezo : 10 fr. f k.

Naturscienco, 
Mondkoncepto, Religio,

konstruŝtonoj por natura fundamentiĝo 
de i' Dio-Kredo,

de D-ro J. Reinke, profesoro ĉe la Universitato 
de Kiel, tradukita de Ew. Bkenkkn.

15,5 X 20 cm „ 164 paĝoj.
Prezo : 8 fr. fk.

Kouipleta Graniatiko 
kaj Vortfarado en Esperanto
Necesa verko por ellernado de la belplingvo, 

redaktita de Paul Eruictier, 
reviziita kaj kompletigita de S. Grenkamp.

«5,i X  23,t cm . 200 paĝoj.
Prezo, broSurite 3 0  fr. fk .; bindite : 4 0  fr. fr.

Vortoj de Prof. Th. Cart
Ĉiam memorindaj vortoj de la prezidapto 

la Esperantista Akadeniio, 
kolektitaj de S-roj Crenkamp kaj R.deLajarte 

«3,5 X i8,5 cm., 140 paĝoj.
Prezo: 2 0  fr. fk.

Litova Alnianako
Vi deziras koni tiun novan regnon eŭropan ? 
Mendu la « Litova Almanako », kiu havigos 
al vi multon el litova literaturo, penso kaj 
vivo. Bela libro da 285 paĝoj, 12X18 cm. 

Prezo : 2 0  fr. fk.

Bela Joe (Go)
aŭtobiogrufio de liundo, 
de Maksiiall Saunukks, 

tradukita de J. Blaikik kaj N. Houi.ov. 
42 ilustrajoj kaj desegnoj,

12 X 18 cm„ 3io paĝoj.
Prezo: 25  fr. fk.

Per balono al la Poluso
Rakonto pri la ekspedicio dc Andree en 1897 

laŭ lia notlibro ĵus retrovita.
412 paĝoj, rnultaj ilustrajoj, luksa papero, 

eleganta bindo.
Prezo : 9 0  fr. fk.

Vojaĝo interne de mia ĉambro
klasika verko de de Maistrk, 

el franca lingvo tradukis Sam. Mkvkr. 
Unti volumo in-16, 58-paĝa.

Prezo: 5 fr. fk.
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KaroliltaVivo
• informiga gaz-eto internacia

resu
ĉion po r la redakc io  kaj ad m in is trac io  al

Katolika Vivo
10, Rue P ergolese, P a ris-X V I

p o ŝ tm an d a to jn  kaj bankĉeko jn  je  la nom o de 
nia d ire k to ro  :

P a s tro  G eorges RAM BOUX

La situacio en Azio 
de la kato lika vidpunkto

Letero el Anglujo

« Azio, certe, estas skuata de revolucioj; 
sed tiuj revolucioj estas epizodoj de grand- 
ega evolucio, kiu renovigas duonon de la 
globa loĝantaro. » Msro de Guebriant, titola 
ĉefepiskopo de Marcianopolis, kiu, ĝenerala 
superulo de la Frenidaj Misioj en Parizo, 
estrŭs l.3oo misiistojn disigitajn tra Ekstrem- 
Oriento, per ĉi supraj vortoj karakterizas la 
grandajn inovadojn, kiuj konfuzas la orientajn 
naciojn.

Naskiĝinta en Parizo dum 1860, Msro de 
Guĉbriant komencis sian presbiteian oficon 
kiel misiisto en interna llinujo. En 1910, li 
(ariĝis apostola Vikario de Kientchang kaj 
en 1916 de Canton. En 1921, la Sankta-Patio 
elektis lin apostola Vizitanto de tlinujo. Tia- 
maniere okazis al li trairi ĉiujn Misiejojn de 
tiu grandega lando. Poste li estis elektita 
ĝenerala superulo de la Eremdaj Misioj en 
Parizo, kies presbiteroj predikas Evangelion 
en Ekstrem-Oriento. Tial li estas de ĉiuj 
konsiderata kiel kompetenta kaj senpartia 
en la afero.

Bonvolante respondi al demandanta redak- 
toro de la Agentejo Fides, Msro de Guebriant 
jene parolis : « Azio bezonas homojn inajn 
kaj virajn, pretajn dediĉi sin tute al tiu kon- 
tinento. Ni ne perdu tempon parolante pri 
la konitaj danĝeroj de Kristanismo en Oriento, 
Evidente, okazis rabadoj kaj buĉadoj, kaj niaj 
misiistoj plu subiros multajn ĉagrenegojn. 
Sed permesu, ke mi tuj iru funden de la 
demando. La Aziaj Misiejoj estas jam de nun 
Eklezioj, kien apostalaj helpantoj plej necese 
devas veni por plifirmigi la bazon fonditan 
de la misiistoj. Nune misiisto devas ĉion fari. 
Ni provu ĉesigi tiun situacion, liverante lielp- 
antojn, kiujn jam de longe volas la Papo. 
Ni devas doni instruistojn, ntedicinistojn, mo- 
nahojn, laborantajn kune, sub aŭtoritato de 
samaj episkopoj, ne celante aŭtonomion nek 
propran teritorion. El la religiaj societoj Eŭ- 
ropaj aŭ Amerikaj de tridek jaroj respond- 
intaj alvokojn de la Superuloj, neniu troviĝas 
nun, kiu ne gratulas sin pri tia iniciateco 
kaj por si mem ne kolektas prolitojn el pli 
kaj pli abunda rekrutado en la kristanaroj 
de Ekstrem-Oriento.

Azio estas en plena evolucio, kaj, en tiu 
profunda agitado de ideoj, nepre montriĝas 
ekscesoj de la ekstremistoj kaj de la amasoj 
ilin sekvantaj. Oni eĉ ne devas miri, kiam, 
en iaj cirkonstancoj, evolucio fariĝas fortega 
revolucio. Sed Azio antaŭeniras, kaj ni de- 
cidis antaŭeniri kun ĝi.

Antaŭ kvar jaroj, Hinujo, sub influo de 
bolŝevismo, pretendis simple forigi la misi- 
istojn. Dum ioma tempo, ni vere prave timis. 
Tiu gravega danĝero pasis. Tion ni ŝuldas 
unue al la Providenco, poste al kuraĝo kaj 
disciplino de gemisiistoj, ĉiant restintaj ĉe 
sia posteno, malgraŭ nedireblaj suferoj. A1 
tio ne malpli kontribuis la saĝaj konsiloj de 
Lia Papa Moŝto Pio Xl-a, la klervida papo 
de Misioj, kaj la taktoplena energio de la 
apostola Delegito, Msro Costantini. Se bodiaŭ 
ni estas tiel fortaj kiel iam, la kialo estas, 
ke llinujo povis pli ĝuste koni nin kaj kons- 
tatis nian rezistan forton. Gi komprenas, ke 
ni reprezentas potencon jam enigintan pro- 
fundajn radikojn en ĝian teron, kaj ĝi ja 
scias, ke kun ĝia popolo ni kreis spiritajn 
ligilojn ne plu rompeblajn.

Indobinujo posedas ion, kion mi kuraĝos 
nomi la plej belaj misiejoj en la mondo. 
Apud la francaj misiistoj, bispanaj dominik- 
anoj tutharmonie laboras kun la presbiteroj 
de la Fremdaj Misioj en Parizo. La bolŝe- 
vista danĝero ne estas interne de la indo- 
hinaj limoj, sed en Canton kaj Parizo, kie 
centoj da junuloj studadas sub inlluoj pre- 
parantaj ilin iam fariĝi en ilia lando detru- 
antoj de la nuna ordo. Mi pludiros, ke, en 
Indohinujo, ni havas belegan ekzemplon pri 
la inaniero laŭ kiu presbiteroj de malsamaj 
Institucioj povas kunlabori sur sama teritorio. 
Antaŭ kvin jaroj, dank' al Kardinalo van

Rossum, kiu estas redemptoristo, la kanada 
provinco de Redemptoristoj decidis sendi 
presbiterojn unue al Annam, poste al Tonkin. 
Nune, krom institucioj bone stai igitaj, entre- 
prenitaj sen iaj teritoriaj prizorgoj, niaj ka- 
nadaj kunfratoj estas jam akceptintaj mult- 
ajn junajn indohinanojn en sian novicejon.

Japanujo, malgraŭ malmulteco de katolikoj, 
nune reprezentas por la Eklezio unu el la plej 
bonaj misiaj esperoj, Tiu fakto estis jam 
klarigita. Japanujo provis organizi modernan 
nacion, sen religio, kaj ĝi konstatis fiaskon 
de sia eksperimento. Gi provas revivigi siajn 
antikvajn kredojn, sed la japanano estas tro 
inteligenta por ne eksenti la vanecon de tiu 
klopodo. El tio devenas priokupoj kaj studoj 
alkondukantaj lin pli kaj pli proksimen al 
Kristanisino. Se la konvertiĝoj estas ankoraŭ 
nemultaj, kompense ili .estas gravaj, kaj vo- 
lonte mi komparus ilin kun la angla movado 
kondukinta multajn anglikanoju al Katolik- 
ismo.

En Koreo, duin la nuna jaro, la estroj de 
la kvin ekleziaj distriktoj kunsidos en sinodo, 
por doni organizon kaj uniformajn regularojn 
al la 100.000 katolikoj de la duoninsulo. Inte- 
rese estas konstati, ke, antaŭ ĝuste 100 jaroj. 
en l83l, sekrete eniris tiun landon la unuaj 
presbiteroj de la Fremdaj Misioj en Parizo. 
Kvankam tio ŝajnas surpriza, Koreo estis 
ricevinta la Kredon de laikaj apostoloj kelk- 
ajn jardekojn antaŭ alveno de la unuaj misi- 
istoj. Tiun jarccnton karakterizis teruraj per- 
sekutado kaj martirigo de multaj kaj fervoraj 
laborantoj por Evangelio. Poste venis liber- 
eco, kaj kune rapida progreso. Ankaŭ tie, 
kiel preskaŭ ĉie, ĉiu misiisto havas troan 
laboregon. La nura solvo estas sendo de 
novaj energioj.

Ankaŭ en Indujo la politika agitado kreas 
rnisian problemon. Tamen ĝi ne estas ege 
maltrauk viliga, ĉar, en tiu rtgiono, venintaj 
cl tiom da diversaj landoj, la katolikaj misi- 
istoj ne konfuziĝas, en la popola spirito, kun 
la civila potenco, kies, kompreneble, sen- 
partiecon respektas kaj ŝatas la misiistoj, 
zorgantaj nur pri spiritaj aferoj.

Fine, Birmanujo, Siam kaj Thibet estas la 
fortikaĵoj de la pagana monaĥismo, ĉe kiu 
Budhismo same inlluas la animojn kiel Islanto 
inter la mahometanoj. Tie, la Eklezio bezon- 
us grandan kaj fortan kompesigon el krist- 
ana monahismo, tiel riĉa laŭ spiritaj fortoj 
kiel ĝi estis iam en Okcidento. Tia movado 
devus enliavi en si nenion malgravan aŭ 
malfortan. Kontraŭe, ĝi devus kroniĝi per 
ĉiuj brilegecoj de kredo kaj kuraĝo. Kiel 
ŝatas diri Patro Manna, el Fremdaj Misioj en 
Milano, por impresi Birmanujon, necese est- 
us starigi religian centron grandan kiel en 
Monte-Cassino. »

Al niaj legantoj de Parizo kaj ĉirkauaĵoj
Ni ĝojas, sciigi al niaj ŝatataj gelegantoj, 

loĝantaj en Parizo kaj ĉirkaŭajoj, ke ni ple- 
zure akceptos ilin ĉiusabatc de la 16 a ĝis 
la 18-a en nia nova oficejo : 10, rue Pergo- 
lese, Paris-XVI, por babiladi pri nia gazeto 
kjj nia propagando. Ni estus feliĉaj, se tia- 
maniere organiziĝus liberaj kunvenoj de ka- 
tolikaj samideanoj en nia oficejo. Kompren- 
eble ĉiuj aliaj samideanoj, kiuj eventuale 
troviĝos en Parizo, iun ajn sabaton, estos 
ankaŭ bonakceptataj.

r a r a r a r a r a r a r a

Nia gazeto estas ponum ere aĉetebla eit
Parizo :

Esperantista Centra I.ibrejo, 5l, rue de
Clichy (IX«).

Universala Oficejo Katolika, 5g «er, rue Bo- 
naparte (VF‘).

La Biblio ett Anglujo

Leĝa disputo inter du eldonfirmoj ntal- 
kovris la interesan fakton, ke ekzistas en 
Anglujo nur tri firmoj, kiuj posedas la rajton 
presi la Aŭtoritatan aŭ Protestantan traduk- 
on de la Biblio. Ili estas la « Cambridge 
University Press », la « Osford University 
Press » kaj la Presisto de la Reĝo, Eyre & 
Spottisvvood Ltd. La I)aily lzspress, konten- 
tariante pri la afero, sciigis, ke la rajtigilo

L a konstruota  k atedralo  en L iv er po o l

donacita al la tri presistaj firmoj estas tiom 
kondiĉplena, ke eĉ se iu ĵurnalo aŭ gazeto 
presus eltiraĵon aŭ tekston el la Biblio, tiu 
ago estus neleĝa, La rajtigilo ankaŭ malper- 
mesas la represon de la Dek Ordonoj. K0111 
preneble la presistoj de la Douia tradukajo 
estas ne koncernataj rilate al la rajtigilo.

La nova katedralo ett Liverpool

Inter la novaj projektoj por refari Angl- 
ujon inda de sia nialnova nomo « La Doto 
de Mario », sendube la plej rimarkinda nun- 
tempe estas la projekto konstrui tre imponan 
katedralon en Liverpool. Laŭaranĝe, kiam la 
katedralo estos line konstruita, ĝi estos la 
plej granda katedralo en la anglalingva 
mondo, kaj ĝi viciĝos la dua tuj post Sankta- 
Petro en Romo. La supraĵo de la kupolo

Ĝ I E  A  J  I N

■  La Bavara ĉefurbo Mŭnchen havas nun 
ankaŭ katolikan hospitalon, de post kiam 
Fratinoj de la Sankta Familio prenis sur sin 
la grandan hotelon « Europaischer Hof ». Tiu 
ĉi hospitalo estas tre moderna, treege hi- 
giena, plej bone ckipita ; ĝi liavas en 186 
ĉambroj pli ol 200 litojn, ĝi havigas ĉiajn 
komfortaĵojn kaj situas proksimege de la 
ĉefa stacidomego en la Bayerstrasse 3l. An- 
taŭ nelonge vizitis Lia Kardinala Moŝto Faul- 
haber, ĉefepiskopo de Mŭnchen, la novan 
hospitalon kaj li esprimis al la Fratulinoj 
sian plenan laŭdon pri la bonege aranĝita 
kaj fidele prizorgata hejmo. Ciuj katolikoj 
de Germanujo kaj de eksterlando ĝoju, tra- 
vojaĝante tra Mŭnchen, scii ke ekzistas ka- 
tolika hospitalo, kie ili trovos plej bonan 
restadejon. (G. Sch.)
■  Laŭ propono de S-ro Gaston Doumergue, 
prezidanto de la Franca Respubliko, Msro 
Maglione, papa nuncio en Parizo kaj dekano 
de la ainbasadoraro, ĵus estis altigita je la 
indeco de Granda-Kruco de la Honorlegio. 
S-ro Doumergue mem transdonis la insign- 
ojn de la Ordeno al Lia Nuncia Moŝto, de- 
zirante tiele honori la diplomataron antaŭ la 
rezigno de liaj funkcioj. (Arf/us.)
■  JrfaTtTixi:i agado de la fama Kompanio de

staros proksimume 400 futojn super la ter- 
nivelo. Estas malfacile fari al si koncepton 
pri la mirinda granda dimensio de la estonta 
katedralo, kies arhitektisto estas la mond- 
konata Sir Edwin Lutvens L. L. D., R. A.

Inter la plej energiaj laborantoj por pro- 
gresigi la projekton troviĝas Lia Cefepiskopa 
Moŝto Downey, en kies ĉefeparhio la kate- 
dralo staros.

Antaŭ nelonge Lia Moŝto vizitis la fabrik- 
ejon de « His Master’s Voice », sonfilm-kom-

panio, por fari sonfilmon por reklami pri la 
nova katedralo. Tiu entrepreno bone sukcesis, 
kaj nun oni povas viziti specialan ekspozicion 
de la sonfilmo. En la unua parto Lia Cef- 
episkopa Moŝto Downey sidante en sia stud- 
ejo klarigas mallonge la projekton. La dua 
parto montras la konstrulokon Brownlow Hill. 
Antaŭe sur tiu loko staris la Urba-restdomon 
por malriĉuloj, sed tiu konstruaĵo oni jam 
ekforigis. Plua parto de la filmo montras la 
kvazaŭan linkonstruitan katedralon, kun kom- 
paraj bildoj de la plej altaj konstruaĵoj en 
Anglujo kaj sur la Kontinento.

Jam aperis novan ĉiumonatan gazeton 
nomita The Cathedral Kecord, sur kies 
paĝoj troviĝas la plej novaj priskribaĵoj pri 
la estonta katedralo, kiu vere estos belega 
juvelo en la « Doto de Mario ».

L. Dukes.

Jesuo ne malfervoriĝis dum la lastaj jaroj. 
l.aŭ la plej freŝaj statistikoj estas ja 2.700 
Jezuitoj laborantaj en 71 misi-teritorioj. E11 
1930, 160 Jezuitoj : 57 presbiteroj, 77 student- 
oj kaj 26 laikaj fratoj, forlasis sian nasko- 
landon por piediki la Evangelion en misiej- 
oj. Menciinde estas ankaŭ, ke 5o indiĝenoj, 
t. e. 17 llinoj, 21 Hindoj, 6 Malgaĉoj, 5 Fi- 
lipinanoj kaj t Javano eniris en novulejojn 
de la Kompanio de Jesuo. (Fides.)

■ Laŭ la raporto en la lasta ĉefkunveno la 
« Popolligo de la katolikoj de Aŭstrujo » nun 
en la eparliio VVien nombras 33.6oo familiojn 
kiel inembrojn, en Burgenlando 4.600 german- 
ajn kaj 2.5oo kroatajn familiojn. Krome 
ekzistas 495 oficejoj en la ĉefeparhio Wien 
kaj 146 en Burgenlando. La nombro de la 
gekonfidenculoj estas 3.8oo. (K. D.)

■  Por la Unuiĝo de Sankta-Petro, kiu celas 
la akceladon de la indiĝena pastraro en 
misiaj landoj kaj disponigas stipendiojn por 
seminarianoj en Afrikaj kaj Aziaj landoj kaj 
kies estraro antaŭ nelonge kunsidis en Romo, 
la kotizoj el Germanujo ĝojige kreskis. El 
Norda Germanujo venis 420.000 italaj liroj 
(160.000 en la antaŭa jaro), el Bavarujo 
610.000 (590.000 en la antaŭa jaro). (W."S.)


